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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

(Plx509/2013), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, 

cu adresa nr. Plx 509 din 18 noiembrie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dr.Florin BUICU 
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R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 (Plx 509/2013) 

 
 

         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 

cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 

şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, trimisă cu adresa  nr. Plx 509 din 

18 noiembrie 2013. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 11 noiembrie 2013.  



 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.598 din 20.06.2013) , 

cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.Plx 509 din 9.12.2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-9/293 din 10 decembrie 2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi (nr.37/494 din 11 decembrie 2013); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1943 din 22.10.2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 

modificările ulterioare. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 24 

februarie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de 

stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 



În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative întrucât aceasta nu răspunde următoarelor cerinţe: 

- armonizarea cadrului legal naţional cu prevederile noii Directive 

2005/36/CE revizuită, adoptată de Parlamentul European, în data de 9 septembrie 

2013; 

- completarea cu prevederile Directivei 2009/50/CE privind condiţiile 

de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe, pentru ocuparea unor locuri 

de muncă înalt calificate; 

- acordarea personalităţii juridice pentru filialele judeţene ale Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

- introducerea unor precizări suplimentare referitoare la autorizarea 

exercitării profesiei, având în vedere introducerea cardului profesional; 

- îmbunătăţirea principiilor de etică şi deontologie profesională în 

vederea protejării sănătăţii publice şi siguranţei pacientului; 

- introducerea de responsabilităţi pentru organele de conducere ale 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, precum şi sancţiuni care nu erau cuprinse în textul OuG nr.144/2008. 

 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
               Dr. Florin BUICU                                     Dr.Lucreţia ROŞCA 
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